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Másság és azonosság 

A homoszexualitás ellentmondásai 
 

Egyre gyakrabban vagyunk tanúi olyan tömeges megmozdulásoknak, mozgalmaknak, 

melyek arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberi szabadságjogok kiterjesztése felszínre 

hozza azt a sok évszázados konfliktust, hogy a mindenkori mentalitásnak változtatni kellene 

az azonos neműek egymáshoz vonzódásához való hozzáállásán. Hogy ez a változás nem 

könnyen és nem rövid idő alatt következhet be, már mindannyian láthatjuk. 

Mindjárt hozzá kell azonban tenni, hogy a mai pszichiátriai álláspont szerint a 

homoszexualitást már nem tekintjük zavarnak vagy betegségnek. A korábbiaktól eltérően nem 

pszichiátriai kategória többé. Ennek kinyilvánítását ellentmondásokkal teli út előzte meg, és a 

vele kapcsolatos nézetkülönbségek a mai napig sem tudtak egymáshoz eléggé közeledni. Nem 

a szakmai körökben, hanem a mentalitásban, a köztudatban, ahol a szexuális magatartás 

mássága iránti megbélyegző sztereotípia változatlanul tartja magát. 

  

A homoszexualitás meghatározásának nehézségei 

 A homoszexualitás fogalma a görög ’homo’ előtagból származik, ami ’azonos’-t jelent. 

Jelentésében benne van az azonos neműek közötti bármilyen szexuális kapcsolattartás. 

A homoszexualitás és a homoszexuális viselkedés meghatározása azonban egyáltalán 

nem könnyű, mert sok egyéb megnyilvánulást is ezekkel a fogalmakkal jelölünk. Legtágabb 

értelemben homoszexualitás alatt az azonos neműek közötti szexuális viszonyt értjük, de 

eközben nem világos, mi az, ami ezt a fajta viselkedést beindítja. Ha ebben a magatartásban 

elkülönítjük az azonos nemű egyén iránti erotikus érdeklődést és izgalmat, mint motivációs 

késztetést, közelebb kerülünk a viselkedés lényegi meghatározásához. De ugyanakkor nagyon 

nehéz ezeket a késztetéseket megállapítani, mert legtöbbször hiányzik ezekből az emberekből 

az erotikus érzésekről való tudatosság. 

Függetlenül azonban attól, hogy különbözőképpen fogalmazzuk meg a homoszexualitást 

és a homoszexuális viselkedést, azt mindannyian elfogadhatjuk, hogy homoszexuálisok 

mindazok az emberek, akik kizárólag azonos neműek iránt képesek szexuális, erotikus 

érzéseket táplálni. A homoszexualitás tehát egy, azonos nemű egyén iránt mutatott tudatos és 

kizárólagos erotikus vonzódás és szexuális aktivitás, függetlenül a heteroszexuális partner 

elérhetőségétől.  A homoszexuális késztetések tudatos előnyben részesítése. Mindez azonban 

csak azokra a homoszexuálisokra vonatkozik, akiknek nincsenek valamilyen kísérő pszichés 

zavaraik, és akik jól érzik magukat identitásukban. De jól ismert az is, hogy a homo- és a 

heteroszexuális viselkedés automatikusan nem zárják ki egymást, az emberek többsége életük 

bizonyos időszakában mindkét területről tapasztalatot szerez. Ilyen esetekben valóban 

nehézzé válik a szexuális hovatartozás meghatározása. Azok, akik mind a homo- mind a 



heteroszexuális viselkedés jegyeit mutatják, biszexuálisok. Ők képesek hol az egyik, hol a 

másik viselkedést előnybe részesíteni. Aztán bizonyos körülmények hatására dominálóan a 

homoszexuális izgalmakat helyezik folyamatosan előtérbe. 

De tudnunk kell azt is, hogy különböző körülmények között, amikor a heteroszexuális 

partner elérhetetlenné válik - a börtönben lévők, a hajók legénysége, a zárt intézményben stb. 

élők körében - sokan felvállalják a rendelkezésre álló homoszexuális kapcsolatot. Ellenkező 

nemű partner hiányában azonos nemű partner irányába fordulnak mindaddig, amíg nincs 

lehetőségük heteroszexuális kapcsolatra. Nem ismerjük ennek a „váltóórának” a működését, 

arra azonban vannak adatok, hogy a kényszerítő körülmények megszűnte után legtöbbjük nem 

adja fel korábbi szexuális identitását. Akkor minek lehet őket nevezni? Homoszexualitás 

férfiaknál, nőknél egyaránt előfordul, sőt, még rejtett homoszexualitás is van. Mindezeket a 

formákat ugyanúgy határozzuk meg, vagy különböznek egymástól?   

A válasz még sok kérdést illetően várat magára. A meglévő válaszok is tele vannak 

ellentmondásokkal. Bizonyára, ha majd a másságban az azonosságot is felfedezzük, 

könnyebben haladunk előre ezeknek az ellentmondásoknak a feloldásában. 

 

Történelem és gyakoriság 

A homoszexualitással kapcsolatos ellentmondások hosszú múltra tekintenek vissza. 

Valójában a heteroszexuális többség ellenállásának, elutasításának lényegét a homoszexuális 

kisebbséggel szemben nagyon nehéz megfogalmazni – ha egyáltalán lehetséges elfogadható 

magyarázatot találni. A tudatlanságnak, a másságtól való félelemnek, a generációról 

generációra szálló berögződött negatív előítéleteknek azonban biztosan szerepük van benne. 

A homoszexuálisok stigmatizálása a legtöbb társadalomban a mai napig jelen van - sajnos mi 

is ebbe a csoportban tarozunk. És mint minden, ami a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos, ez 

is a mindenkori társadalmi értékrendszer tükre. 

Mindezek ellenére azonban a homoszexualitás többé vagy kevésbé elfogadottan, de 

minden emberi közösségben kezdettől fogva megtalálható, mégpedig mindkét nem körében. 

Korábbi társadalmakat tanulmányozva az találni, hogy az ókori görög és római 

kultúrában a homoszexuális viselkedés mindkét nemben meglehetősen elterjedt és elfogadott 

jelenség volt, amit filozófiai művekben dicsőítettek, és a szerelem megnyilvánulása 

legmagasabb fokának tartották. 

Eredetileg a zsidó-keresztény kultúra sem volt homoszexuális ellenes. Csak a házassági 

hűtlenség az a szexuális tevékenység, amit a Tízparancsolat tilt. Későbbi, a kereszténység 

előtti időkben indult el az a folyamat, amikor a zsidók egyre tömegesebben ítélték el a 

homoszexualitást. A pogány világhoz tartozónak vélték és Isten törvényei elleni 

cselekedetnek, hogy a „férfi haszontalanul elherdálja magját”. A megszülető kereszténység 

folytatta és továbbfejlesztette ezt az ellenséges álláspontot, és megfogalmazta a nyugati 

kultúra tömeg-embere számára kívánatos és támogatott szexuális viselkedésmintát. A 

homoszexualitást nagy, sőt megbocsáthatatlan bűnné nyilvánította. Századok múltával aztán 



az azonos neműek közötti kapcsolatokat bűntető törvények jelentősen megenyhültek, sőt, a 

világon meg is szűntek, a negatív társadalmi álláspont, a köztudat kevésbé, vagy igen 

kifejezett homoszexualitás-ellenessége azonban továbbra is megmaradt. Mint ahogyan a 

vallásnak a nemiséggel kapcsolatos álláspontok kialakításában játszott szerepe is.  

Ma ott tartunk, hogy a homoszexualitást nem tartjuk betegségnek és zavart pszichés 

állapotnak, a társadalmi hozzáállás azonban igencsak tarka képet mutat. Vannak európai 

országok, ahol a jelenséget politikai szintre emelték és engedélyezték az azonos neműek 

közötti házasságot. Így tett Hollandia, Belgium, Spanyolország. Az azonos neműek 

életközösségét hivatalosította: Franciaország, Svédország, Norvégia, Finnország, Luxemburg, 

Izland, Portugália, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Izrael, USA, Kanada, Új Zéland, 

Ausztrália, Dél Afrika. Dél Amerikában egyedül Uruguay ismerte el a homoszexuálisok 

közötti házasságot, valamint Argentínában Buenos Aires. 

A homoszexualitás előfordulási gyakoriságát vizsgáló kutatásokat egészen a huszadik 

századig alig végeztek. Nyilván a társadalmi értékrendszerek negatív hozzáállása miatt nem 

volt ildomos ezzel a témával foglalkozni. Sőt, egyenesen tiltott, tabu témának számított. 

Amikor megszülettek az első komoly kutatási eredmények, azok azt mutatták meg, hogy az 

emberi népesség általánosságban 2-3%-a kizárólagos homoszexuális orientáltságot mutat.  

Ezek a vizsgálatok azt találták, hogy a férfiak egyharmada szexuális igényeit ellenkező 

nemű partnerrel elégíti ki, de ritkán azonos nemű partnerrel is van nemi kapcsolata. 

Egynegyede amellett, hogy nővel él, gyakran van szexuális élménye azonos nemű partnerrel 

is. Valamivel kevesebb, mint egynegyede ellenkező és azonos nemű partnerrel egyaránt él 

nemi életet; egytizedük állandó szexuális kapcsolatban él azonos nemű partnerével, de 

időnként nővel is van kapcsolata. Végül 3-4%-a kizárólag homoszexuális kapcsolatot tart 

fenn. 

A nők esetében azt találták, hogy valamivel több, mint egytizedük létesít időnként 

homoszexuális kapcsolatot. Ettől valamivel kevesebben gyakran teremtenek ilyen viszonyt. 

Ezt követi azoknak a csoportja, akik egyenlő gyakorisággal élnek homo- és heteroszexuális 

életet. Inkább homoszexuális életvitelt a vizsgált nők kb. 4%-a folytat, míg 2%-uk 

kizárólagosan azonos neműek iránti szexuális orientáltságot mutat. 

Ezek az adatok tehát arról győznek meg bennünket, hogy az emberi népesség természetes 

alkotórészeként jelen van a homoszexualitás is, mint számos egyéb emberi sajátosság, amely 

csak egy kisebbségi csoportban jelenik meg. Egy rész az egészben, amely nélkül az egész 

nem lehet az, ami. 

 

A homoszexualitás lehetséges alapjai 

Az előfordulási gyakorisággal kapcsolatos adatokat áttekintve azt láthatjuk tehát, hogy a 

homoszexuálisok az átlagos heteroszexuális többséghez viszonyítva kisebbségben vannak.  

Már ez a tény is magában hordja a többség-kisebbség mindenkori kapcsolatára jellemző 

konfliktusokat, ellentmondásokat. Bár magából a viszony arányából eredhetne a többség 



biztonságérzete – mármint, hogy nincsenek veszélyeztetve a kisebbség által, mert ők vannak 

többségben - a másságtól való félelem mégis nagyon elterjedt bennük. Ennek biztosan 

megtalálható az oka magában az egyedfejlődésben is, a társadalmi értékrendszerbeli mellett. 

Biológiai okai is biztosan vannak. 

Mint említettük, pontos okot vagy okokat nem tudunk megnevezni, ezért csak arra 

szorítkozhatunk, amit ma a homoszexualitás kialakulásának alapjairól tudunk. Minél több 

elmélet létezik egy zavar, vagy éppenséggel egy betegség kialakulását illetően, annál távolabb 

vagyunk a valódi ok felismerésétől.  

A biológiai elméletek közül mindenekelőtt a genetikai vizsgálatok eredményeire érdemes 

odafigyelni. Az ikervizsgálatok azok, amiknek jelentőségük van. Nos, az egypetéjű 

együttnevelt, és az egypetéjű különnevelt ikerpárok vizsgálataiból az derült ki, hogy mindkét 

esetben kimutathatók a homoszexuális orientáltság jegyei. A gyakoriságbeli eltérések - az 

együttnevelt ikerpároknál gyakrabban, a különnevelteknél kevésbé, de nem jelentősen 

ritkábban találtak azonos jegyeket - egyrészt a genetikai átörökítést igazolják, másrészt pedig 

azt, hogy a környezeti ráhatásnak is nagyon fontos szerepe van.  

A kromoszómavizsgálatok és a géntérképezés korában - bár ez még utánvizsgálatokra vár 

- ma már elég bátran kijelenthetjük, hogy a homoszexuális orientáltság kialakulásáért felelés 

gének az X kromoszóma q28-as régiójában helyezkednek el. Ezek szerint a genetikai 

átörökítés az X kromoszómához kötött. Az XY kromoszómával rendelkező fiúgyermek X 

kromoszómáját az anyjától örökli. A férfiakban megjelenő homoszexualitás genetikai háttere 

ezzel magyarázható lenne, de nem tudjuk pontosan megmondani, hogyan történik mindez a 

női (XX) homoszexualitás - a leszbikusság - esetében (ahol ugyebár jelen van egy egészséges 

X kromoszóma is).  Biztosan állíthatjuk viszont, hogy mindkét nemben a különböző 

erősséggel bíró hajlam örökítődik át, amelyhez hozzákapcsolódva a környezeti tényezők, 

ráhatások, együttesen teszik lehetővé, hogy az öröklött hajlamból homoszexuális 

identitásfejlődés induljon el, majd alakuljon ki. 

A környezeti ráhatások alapvető fontosságát hangsúlyozza a tanuláselmélet 

biopszichoszociális modellje. Ezek szerint a külső tényezők a biológiai fejlődés kritikus 

szakaszaiban fejtik ki hatásukat - legjelentősebben a pubertáskorban. Hogy ez hogyan 

történik, pontosan még nincs feltárva, de tény, hogy a nemi identitásfejlődésükben zavart 

gyerekek - akik közül sokan homoszexuálissá válnak - többsége ilyen zavarokat mutató 

családból származik. Szexuális viselkedésük és a belőle kialakuló konfliktusok jól 

összefüggésbe hozhatók a kóros szülői mintákkal.  

Itt kell kiemelni egy sajátos családi és szociális traumatizálódást, amelynek nagy 

jelentősége van a szexuális identitás kialakulásában. Ez a szexuális bántalmazás, amely 

legtöbbször a családon belüli erőszak szerves részeként van jelen, de nem ritkán a szociális 

környezetből érkezik. A szexuális bántalmazás női és férfi áldozatainak vizsgálatai egyaránt 

megegyeznek abban, hogy a bántalmazást elszenvedettekben nagyobb gyakorisággal alakul ki 

homoszexuális orientáltság, mint az átlag népességben. Pontos okát ennek sem tudjuk még, de 

hajlunk arra a magyarázatra, amely szerint a nagyon intenzív indulati-érzelmi töltetű 



történések - adott esetben pszichotrauma - képesek a szexuális identitásfejlődést 

megváltoztatni, vagy éppenséggel a továbbiakban meghatározni.  

A röviden vázolt biológiai és tanuláselméletek meglehetősen leegyszerűsítve próbálják a 

homoszexualitás alapjait, esetleges okait magyarázni. A felnőttkori szexualitás kialakulásában 

nem tartják fontosnak a környezetből származó legkorábbi gyermekkori tapasztalatokat és 

tudatalatti pszichodinamikai történéseket. Legtöbbjük azt próbálja bizonygatni, hogy az ember 

szexuális orientáltságát valójában a pubertáskor után tanulja meg, attól függően, hogyan éli 

meg szociális környezetének szokásrendszerét. Ezzel azonban nem tud választ adni arra, hogy 

azonos családi környezetben egyik gyerekben kialakul a homoszexualitás, a másikban viszont 

nem. 

Amihez nyilván egyéb tényezőknek is jelen kell lenniük. 

 

Családi és szociális tényezők 

Azt biztosan állíthatjuk, hogy a nemi identitás kialakulása már jóval a szexuális aktivitás 

megkezdése előtt elindul, aminek, mint láttuk, nagy valószínűséggel genetikai alapja van. A 

környezeti ráhatások nyilván a születés kezdetétől jelen vannak, ezért semmiképpen sem 

hagyható figyelmen kívül az a mikrokörnyezet sem, amelyben a személyiségfejlődés 

mindennapjai történnek. A szülői attitűdök és magatartásminták sajátossága minden esetben 

jelentős tényezők a homoszexuális identitás kialakulásában. 

Alig néhány évtizeddel ezelőtt a homoszexualitás kialakulásában szerepet játszó családi 

tényezők kutatására irányult inkább csak a figyelem. Bizonyos ugyanis, hogy azoknak 

jelentős szerepük van a szexuális orientáció kialakulásában.  

A kutatások elsősorban az anya viselkedését és szülői attitűdjeit vizsgálták. A 

megfigyelések szerint az anyák, a felnőttkorban homoszexuálissá vált fiaikkal gyerekként 

nagyon intim, szoros, domináló kapcsolatot tartottak fenn. Túlvédő magatartásukkal 

egyidejűleg fékezték, vagy teljesen szétzúzták fiaik férfias személyiségjegyeinek, 

tulajdonságainak kialakulását. Sok időt töltöttek velük, elhanyagolva a többi gyereket, és a 

testvérekhez viszonyítva előtérbe helyezték őket, minden szempontból több figyelmet 

szentelve nekik. Cserébe ezért sokkal több szeretetet és gyengédséget vártak el tőlük. 

Nemritkán pedig egyenesen azt, hogy a férjeikkel - akikkel szemben szintén állandóan 

előtérbe helyezték gyereküket - fennálló konfliktusaikban szövetségeseik legyenek. 

Ezek az anyák legtöbbször tisztaságmegszállottak, szexuálisan hidegek voltak, akik 

gyakran szóltak bele fiaik heteroszexuális érdeklődésű próbálkozásaikba, és ami különösen 

fontos, igyekeztek őket meghódítani - nemritkán akár igen látványos módon is. A megfigyelt 

anyák egy kis százalékában azonban ezeknek a viselkedésmintáknak az ellenkezője volt 

észlelhető: elutasítóak, hidegek, nyíltan ellenségesek voltak fiaikkal szemben. 

Az ilyen anyák homoszexuálissá váló fiaiknál is sajátos viselkedésminták voltak 

megfigyelhetők. Mélységesen leereszkedő, alárendelődő magatartásjegyeket mutattak, hogy 

anyjuk elvárásait minél jobban kielégítsék. Gyakran szorongtak, éltek meg abbéli félelmet, 



nehogy megbántsák anyjukat, valamivel fájdalmat okozzanak nekik. Szeretve és elfogadva 

érezték magukat, nem egyszer egyenesen istenítve, amiért nagyon tisztelték és méltányolták 

anyjuk ragaszkodását. Segítségért és védelemért szinte mindig anyjukhoz fordultak, a családi 

konfliktusokban az ő oldalukra álltak. Ezzel a viselkedésmintával ellentéteset a kutatók csak 

kis százalékban találtak – az ilyen fiúk ritkán gyűlölték anyjukat, vagy féltek tőlük. 

Az apák döntő többségükben izolálódtak a családtól, kötődést, elfogadó érzelmi 

magnyilvánulást nem mutattak, nyíltan vagy burkoltan ellenségesek voltak fiaikkal szemben, 

értékeiket kétségbe vonták, nem méltányolták. Kevés időt töltöttek velük, a legkevésbé 

értékelték őket a testvérekhez viszonyítva. Ezek a fiúk nem tudták elfogadni apjukat, 

gyűlölték őket, féltek tőlük. 

A kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy a családi dinamika a női homoszexuális 

identitás - a leszbikusság - kialakulása esetén is hasonlóképpen játszódik le. Mindkét szülő 

magatartásában megtalálható a gyermekben kialakuló heteroszexuális érdeklődéssel szembeni 

ellenállás, ami nemegyszer egyáltalán nem tudatos bennük. Fel nem dolgozott, múltból eredő, 

esetleges saját szexuális pszichotraumáik akadályozhatják őket abban, hogy támogassák 

gyerekeik heteroszexuális irányultságát. 

Homoerotikus aktivitás a fejlődés bármelyik szakaszában megtörténik úgy a fiúknál, mint 

a lányoknál. Ez a normális fejlődés része, és távolról sem szabad arra következtetni, hogy az 

ilyen tevékenység felnőttkorra biztosan homoszexualitáshoz vezet. A vizsgálatokból az is 

kiderül, hogy a lányok a 13. a fiúk a 15. életévükig a homoerotikus játékokat részesítik 

előnyben a heteroerotikussal szemben.  Ugyanakkor a vizsgált felnőtt nők és férfiak csaknem 

fele is beszámolt arról, hogy gyerekkorában részt vettek ilyen játékokban. Mindez ritkán okoz 

gondot a fejlődésben levők számára, amennyiben a szülők vagy más felnőttek nem kezdenek 

el túlságosan aggódni - amikor gyerekükön észreveszik a homoerotikus tevékenység jeleit - 

abbéli félelmükben, hogy az homoszexualitáshoz vezet. 

Azt ma már biztosan tudjuk, hogy a heteroszexuális élmények megéléséhez 

elengedhetetlenül szükségesek a homoerotikus tapasztalatok is. Ami fordítva is igaz. 

 

Homoszexualitás és pszichés zavarok 

A nemi identitás kialakulásában, mint említettük, mind a homo-, mind a heteroszexuális 

élmények fontos szerepet játszanak. Orientáltságuk véglegessé válásához a homoszexuálisok 

is megtapasztalnak heteroszexuális élményeket. A fejlődés során a személyiség más részeihez 

hasonlóan itt is az történik, hogy a határokat úgy tanuljuk meg, ha időnként átlépjük azokat és 

megtapasztaljuk a másik oldalt is.  

Akik képesek mind a hetero-, mind a homoszexuális kapcsolatot folyamatosan 

fenntartani, biszexuálisok - de a közelebbi vizsgálatok azt állapították meg, hogy az erotikus 

irányultságuk nekik is inkább homoszexuális. Valódi szexuális izgalom és kielégülés 

egyidőben mindkét nemű partnerrel ritka jelenség – bár található leírás egy-két esetről. Vagy 

hetero-, vagy homoszexuális irányultság alakul ki a fejlődés során. Gyakorolni ugyan lehet 



mindkét viselkedésformát, de a személyiség valójában csak az egyikben érzi igazán jól magát 

– a másikat inkább eljátssza „jónak”. 

Ma a legvitatottabb kérdés a homoszexualitás és a homoszexuálisoknál megjelenő 

pszichés zavarok kapcsolata. Összefüggnek-e a náluk megjelenő pszichés zavarok – a 

szorongás, a depresszió, a fóbiák, a kényszerességek, a pszichózisok, pl. a skizofrénia stb. – a 

nemi orientáltságukkal? Gyakoribbak-e vagy ritkábbak? Azt biztosan tudjuk, hogy a 

heteroszexualitás semmiféle specifikus védelmet nem biztosít a pszichés zavarok megjelenése 

ellen. 

A személyiségfejlődés bármelyik szakaszában megjelenhetnek biológia, szociális, külső 

vagy belső károsító tényezők, amelyek gátolják az érési folyamat egy egy-egy fázisát. 

Ezeknek a tényezőknek az áthidalására - a fejlődés valamilyen formában történő folytatódása 

érdekében - a fejlődő személyiség kompromisszumos viselkedésmintákat alakít ki.  

Bármelyik családi dinamika tartalmazhat fejlődést gátló nevelési attitűdöket, amelyek 

gyakran nem is tudatosak. Annak ellenére, hogy a homoszexuálisok családjában 

megfigyelhetők sajátos működési minták - mint erre már korábban utaltunk - a pszichés 

zavarok megjelenése náluk semmivel sem több vagy kevesebb, mint a heteroszexuálisoknál. 

A heteroszexuálisoknál is megfigyelhetők az említett, fejlődési akadályokat áthidaló 

kompromisszumos viselkedésminták, de ezek nem változtatják meg a szexuális 

identitásfejlődés útját. A homoszexuálisoknál viszont, úgy tűnik, igen. Hogy ez miért van így, 

ma még nem tudjuk megmondani.  

Az viszont tény, hogy a betegség és egészség szempontjából nem lehet különbséget 

kimutatni a két csoport között. A homoszexualitás önmagában tehát nem betegség. Másság. 

Pszichés zavarok azonban ugyanúgy megjelenhetnek náluk, mint a heteroszexuálisoknál, és 

ugyanolyan megjelenési és lefutási formát mutatnak, mint az utóbbiaknál. Ugyanazok a 

kiváltó tényezők is: szorongás, félelem, frusztráció, veszítés, gyász, kimerülés… stb.  

Fontos tudni, hogy van egy, csak a homoszexuálisokra jellemző pszichés állapot. A belső 

szenvedésük. Ennek döntő többségében a rájuk nehezedő külső - az előítéletek, a szülők, 

barátok stb. részéről megnyilvánuló - nyomás az oka. Ha ez folyamatosan jelen van és 

kifejezett, olyan belső konfliktusokat okoz, aminek következtében az illetőben - 

homoszexuális identitása miatt - feloldhatatlan bűntudat alakul ki. Ez aztán bármelyik 

pszichés zavar mélységét, gyógyulási idejét kedvezőtlen irányba befolyásolhatja. Ilyenkor 

szinte törvényszerűen segítségre van szüksége, hogy megpróbálja megszerezni azokat a 

képességeket, amelyekkel sikeresen semlegesíteni tudja ezeket a külső nyomásokat. Vagy, 

hogy le tudja győzni azokat a késztetéseket, amelyek törvényellenes cselekedetek - pl. 

homoszexuális pedofília - elkövetésére ösztönzik.  

Ezt a sajátos belső szenvedést a homoszexualitás-ellenes családban való fejlődés 

természetszerűen magával hozza. A külső nyomásra kialakuló belső szenvedés hatására 

megjelenhet a heteroszexuális irányba történő változás késztetése. Hogy milyen sikerrel jár, 

nagyon sok tényező befolyásolja – mindazok, amelyek a homoszexualitás kialakuláshoz is 

hozzájárulnak. Mindkét nembeli homoszexuálisok egy része valóban szeretné megváltoztatni 



nemi identitását. Ezt a változásra való készséget fel lehet használni arra, hogy az illető 

lépéseket tegyen a többségi heteroszexuális csoportba jutás irányába.   

 

A kezelés lehetőségei 

Önmagában az én-azonos homoszexuális identitás nem szenvedés az illető személyiség 

számára, mint ahogyan az én-azonos heteroszexuális identitás sem az. Amikor a nemi 

orientáltság kialakul, az a személyiség egészének szerves részévé válik, függetlenül attól, 

hetero-, vagy homoszexuális irányultságról van-e szó. A személyiség pedig egészként 

működik a mindennapi kapcsolati relációkban. 

Az a kérdés vetődik hát fel, hogy ha a homoszexualitás nem betegség - márpedig nem az 

- kell-e, és lehet-e gyógyítani.  Vagy mi az, ami miatt a homoszexuálisok segítségért 

fordulnak? 

Amikor a homoszexualitás gyógyításának kérdése merül fel, hasznos emlékeztetni a 

pszichoanalízis és a pszichoterápia atyjának, Sigmund Freudnak a tételeire. Majd száz évvel 

ezelőtt, 1920-ban, egy értekezésében ezt írta: „Egy már kiforrott homoszexuális személyt 

heteroszexuálissá alakítani olyan vállalkozás, aminek a megvalósítási esélye akkora, mint az 

ellenkező eljárás”. 

Ez az állásfoglalás a mai napig aktuális. A legtöbb homoszexuális személy, aki 

segítségért fordul, nem abbéli késztetésből teszi, hogy szeretné megváltoztatni szexuális 

identitását. A náluk megjelenő pszichés zavarok - mint utaltunk már rá - eredetüket illetően 

nincsenek szoros összefüggésben szexuális orientáltságukkal, tehát segítséget is olyan okok 

miatt keresnek, mint a heteroszexuálisok. Másrészről viszont homoszexualitásuk az, ami a 

családi és társadalmi körökben konfliktust gerjeszt; megalázottnak és üldözöttnek érzik 

magukat, ami miatt szenvednek, és ezért fordulnak segítségért. A pszichoterapeutától kapott 

segítség lényege az, hogy megszüntesse az önbecsmérlő magatartást, és annak az illető 

mindennapi működésére kifejtett hatását, hogy el tudja fogadni, és jól tudja érezni magát adott 

szexuális identitásában.  

A homoszexuálisok nagy többsége a rájuk nehezedő külső nyomás miatt próbál segítséget 

kérni. Nem a szexuális identitásukat kérdőjelezik meg - ami magától értetődik. A terápiától 

azt várják, hogy megtanulják, milyen megoldások alkalmazása lehet sikeres a külső nyomások 

csökkentése, megszűntetése érdekében. Külső nyomás rájuk a család és a környezet részéről 

nyilvánul meg. A család, a szülők részéről nyíltan, vagy burkoltan olyan elvárások jelennek 

meg, hogy ezek a homoszexuálisok alapítsanak családot, a szüleiknek legyenek unokáik, fiuk 

vagy lányuk ne éljen ilyen életet egyedül stb. Ezek a külső nyomások súlyos belső 

konfliktusokat okoznak; az illetőt nagyon bántja nemi orientáltsága, és mély bűntudat keríti 

hatalmába. Ettől a bűntudattól kíván megszabadulni, és a többi emberhez hasonló életet élni.  

Az sem ritka, hogy maguk a szülők hozzák el gyerekeiket a pszichoterapeutához, miután 

azok folyamatos és kínos viták után végül is közlik velük homoszexuális identitásukat. 

Ilyenkor szerencsésebb az a helyzet, amikor a szülők képesek jóindulatú hozzáállást 



tanúsítani, és el tudják fogadni gyereküknek azt a szexuális orientáltságát, amelyben jól érzi 

magát. De nagyon kedvezőtlen az a szituáció, amikor a szülők az ilyen lehetőséget 

teljességgel kizárják. A valós helyzet közlése, és a gyerekük jövőbeni várható életének 

felvázolása nagyon sokszor negatív érzéseket hoz felszínre a szülőkben - csalódottság érzést, 

bűntudatot, haragot, dühöt, bosszúvágyat - a terapeuta iránt is. Ami a további terápiás 

együttműködést lehetetleníti el.  

Ma még a homoszexuálisokra környezetük is - amelyben élnek és dolgoznak - nagy 

nyomást gyakorol. Kigúnyolják, megvetik, kiközösítik, számtalan helyen hátrányosan 

megkülönböztetik, megbélyegzik őket. Ez nyilván többszörösen megnehezíti, vagy 

éppenséggel lehetetlenné teszi érvényesülésüket a mindennapokban. Nemritkán ezért 

környezetet, életteret kénytelenek változtatni. Olyan országba költöznek, ahol a 

homoszexualitásra teljesen másképpen tekintenek - és, mint láttuk, ma már számos ilyen 

társadalom létezik. Hátrányos megkülönböztetés, megbélyegzés híján aztán az ilyen 

környezetben ugyanúgy meg tudják valósítani önmagukat, mint a többségi szexuális 

identitással bírók. Alátámasztva ezzel is azt, hogy a homoszexuális orientáltság nem 

hiányosság, hanem másság.  

A homoszexualitáshoz való társadalmi hozzáállás pozitív irányú elmozdulása megtörtént, 

de hosszú időre van még szükség ahhoz, hogy a közösségi értékrendszerek többsége 

szokványosként fogadja el ezt a fajta szexuális orientáltságot. De az is időt igényel még, hogy 

maguk a homoszexuálisok ebbéli identitásukat szokványosként közvetítsék a külvilág felé. 

Minden szükségtelen teatralitás nélkül. 

Lassú víz partot mos. 
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